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Bevezető  

Az INTEGRÁCIÓS KISOKOS c. kiadvány a kiemelt figyelmet, különleges 

bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók köznevelésben történő szegregált és 

integrált részvételével kapcsolatos rövid fogalom- és törvénytár. Célja egy kötetbe 

gyűjteni a leggyakrabban használt kifejezéseket, a napi intézményi gyakorlat során 

felmerülő kérdések hátterében levő, eligazodást segítő jogszabályokat szülők, 

pedagógusok, érdeklődők számára.  

Használatát megkönnyíti az egyes címszavak fellelhetőségét segítő betűrendes 

táblázat a megfelelő oldalszámokkal.  A törvényi hivatkozások megjelölése szó 

szerinti vagy tartalmában idézett jogszabályokban történő könnyű tájékozódást 

szolgálja.  

 

Hivatkozott jogszabályok rövidítése 

• Nkt. - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

• 20/2012. EMMI r. - 20/2012 EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

• 32/2012. EMMI r. - 32/2012. EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

kiadásáról 

• 15/2013. EMMI r. - 15/2013. EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről 

• 363/2012. Kormány r. - 363/2012. Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról 

• 51/2012. EMMI r. - 51/2012. EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről 

• 110/2012. Kormány r. - 110/2012. Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról 

• 326/2013. Kormány r. - 326/2013. Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

• 2011. évi CLXXXVII. t. - 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

• 100/1997. Kormány r. - 100/1997. Kormányrendelet az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának kiadásáról 

• 315/2013. Kormány r. -  315/2013. Kormányrendelet a komplex szakmai vizsgáztatás 

szabályairól 
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KIEMELT FIGYELMET, KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ  

GYERMEK, TANULÓ  

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

  aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

  ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

  ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint 

    hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 

(Nkt..4. § 13) 

 

BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ 

GYERMEK, TANULÓ  

 

Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, 

társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal 

küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített 

vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek (Nkt. 

4. § 3.).  

 

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK, TANULÓ   

 

Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság 

szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd 

(Nkt. 4. § 25.). 

A sajátos nevelési igény kifejezi  

− a gyermek életkori sajátosságainak a fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar 

vagy egyéb pszichés fejlődési zavar által okozott részleges vagy teljes körű 

módosulását 
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− az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, 

fejlődésének eltérő ütemét, esetleg részleges vagy teljes kiesését, fejletlenségét, 

lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét 

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, 

nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő 

fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai 

eljárások alkalmazását teszi szükségessé. 

A nevelés, a fejlesztés feltételeit a köznevelési törvény és az ahhoz kapcsolódó 

jogszabályok határozzák meg. Az általánosan kötelező feltételeket a jogszabályok 

több területen módosítják, illetve kiegészítik olyan többletszolgáltatásokkal, 

amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetővé kell tenni. 

 

SZEGREGÁCIÓ, INTEGRÁCIÓ, INKLÚZIÓ 

 

A szegregált nevelés, oktatás a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

számára létrehozott és működtetett gyógypedagógiai intézményhálózatot jelenti az 

óvodától a középiskoláig. A kisgyermekkortól a felnőttkorig tartó nevelési-oktatási 

és fejlesztési folyamatot speciálisan képzett szakemberek: gyógypedagógusok 

irányítják.  

A tanítás-tanulás speciális kerettanterv szerint folyik.  

Az integrált nevelés, oktatás a nem sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

számára létrehozott és működtetett óvoda, általános- és középiskola 

intézményeiben együtt nevelik a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat a 

többségi gyermekekkel, tanulókkal. A tanítás-tanuás általános kerettanterv szerint, 

a megfelelő feltételek törvényi szabályozásával folyik. A többségi pedagógusok 

(tanítók, szaktanárok) mellett a sajátos nevelési igénynek megfelelő szakos 

gyógypedagógusok habilitációs, rehabilitációs fejlesztő foglalkozásokkal segítik az 

együttnevelést.  

Az inklizív nevelés, oktatás az integrált nevelés, oktatás magasabb szinten 

megvalósíuló formája, mely során  befogadó intézmény az egyéni különbségeket, 

egyéni szükségleteket minden tanulónál figyelembe veszi az egyéni differenciálás, 

a tanulásszervezés, a rugalmas tanterv, értékelési eljárások mentén, a többségi 

pedagógus és a gyógypedagógus felelős együttműködésével.  

 



6 
 

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGOK, SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY 

 

A kiemelt figyelem, különleges bánásmód igényének megállapítása vagy kizárása 

céljából a szülő és/vagy az oktatási intézmény szakértői vizsgálatot 

kezdeményezhet.  

A járási szakértői bizottság (15/2013. EMMI r. 11. §) a harmadik életévét betöltött 

gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá 

szükség esetén orvosi vizsgálatát/felülvizsgálatát végzi a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása céljából. Amennyiben 

megítélése szerint sajátos nevelési igény valószínűsíthető, a vizsgálat 

dokumentációját és eredményeit, megállapításait megküldi a 

Megyei szakértői bizottság részére (15/2013. EMMI r. 7. §, 12. §), ahol a sajátos 

nevelési igény gyanúja esetén komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, 

orvosi vizsgálat alapján szakértői véleményt készít. Itt történik a háromévesnél 

fiatalabb gyermekek teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, 

szükség esetén orvosi vizsgálata is.  

Az országos szakértői bizottságok (15/2013. EMMI r. 10. § (3) a mozgásszervi 

fogyatékosság, az érzékszervi (a látási, a hallási) fogyatékosság, valamint a 

beszédfogyatékosság megállapítását vagy kizárását végzi. A beszédfogyatékosság 

megállapítása vagy kizárása a megyei szakértői bizottság feladatai körében is 

ellátható. 

 

INTÉZMÉNYVÁLASZTÁS  

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló a 

többségi intézménnyel van óvodai/tanulói jogviszonyban.  

A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a szakértői bizottság vizsgálata 

nyomán készült szakértői véleményben foglaltaknak megfelelően vehet rész 

különnevelésben vagy együttnevelésben. A szülő választja ki a sajátos nevelési 

igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az 

illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a szülő és a gyermek 

igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével (Nkt. 47. § (2).  

Amennyiben az általános iskola helyhiány miatt az összes felvételi kérelmet nem 

tudja teljesíteni, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi 
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kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felveheti a sajátos nevelési igényű 

tanulót (20/2012. EMMI r. 24. § (6). 

 

FELÜLVIZSGÁLAT  

 

A szakértői bizottság szakértői véleményének végrehajtását követő első nevelési 

év, tanév során kell a felülvizsgálatot elvégezni. Az első hivatalból történő 

felülvizsgálatában nem vehet részt az, aki a szakértői vélemény megalkotásában 

közreműködött. Ha a gyermek, tanuló enyhe értelmi fogyatékos, illetve egyéb 

pszichés fejlődési zavarral küzd, a szakértői véleményt az első hivatalból történő 

felülvizsgálat után addig a tanévig, amelyben a tanuló a tíz éves életkort betölti 

minden második, azt követően és egyéb fogyatékosság, valamint autizmus 

spektrum zavar esetében, illetve ha a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzd, addig a tanévig, amelyben a tanuló a tizenhatodik életévét 

betölti, minden harmadik tanévben hivatalból felül kell vizsgálni (15/2013. EMMI r. 

22. §. (1)-3).  

A szülő a felülvizsgálati eljárást bármikor kezdeményezheti, a szakértői bizottság 

ezt akkor köteles lefolytatni, ha a hivatalból történő felülvizsgálat óta több mint hat 

hónap telt el, és a soron következő, hivatalból történő felülvizsgálat időpontjáig több 

mint hat hónap van hátra. 

A gyermek nevelését ellátó óvoda, nevelését, oktatását ellátó iskola a 

felülvizsgálati eljárást – tanévenként legfeljebb egy alkalommal – bármikor 

kezdeményezheti, a felülvizsgálat szükségességéről, indokáról a szülőt tájékoztava.  

Ebben az esetben a felülvizsgálat részeként a szakértői bizottság egy tagja 

legalább egy teljes napot a gyermek óvodai csoportjában, a tanuló iskolai 

osztályában hospitál, megfigyeléseiről feljegyzést készít (15/2013. EMMI r. 23. § 

(1)-(6).  

 

ISKOLAVÁLTÁS – SNI 

 

Ha a sajátos nevelési igényű tanuló iskolát kíván változtatni, szándékáról a tanuló 

szülőjének írásban tájékoztatnia kell az illetékes szakértői bizottságot. A szakértői 

bizottság, amennyiben az az iskola, amelybe a tanuló az átvételét, felvételét kéri, az 

adott sajátos nevelési igényre tekintettel szerepel az intézményi jegyzékben, a 
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bejelentést tizenöt napon belül írásban tudomásul veszi, és szakértői véleményének 

az iskola kijelölésére és az iskolába történő beiratkozásra vonatkozó rendelkezéseit 

módosítja. Ha az iskola nem vagy nem az adott fogyatékosságra tekintettel 

szerepel az intézményi jegyzékben, a szakértői bizottság a tanuló – szükség 

szerinti – vizsgálata után új szakértői véleményt készít. A tanuló vizsgálata 

mellőzhető, ha a meglévő vizsgálati eredmények kiegészítésére nincs szükség 

(15/2013. EMMI r.  20. § (3).  

 

A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSA 

A járási, megyei vagy országos szakértői vizsgálat nyomán megszülető, kiemelt 

figyelmet igénylő diagnózisok összehasonlító táblázata az egyes diagnosztikus 

kategóriák ellátási igényeit foglalja össze az alábbi táblázat:  

Diagnózis Beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézség 

Sajátos nevelési igény 

Megállapítása járási v. megyei szakértői 

vizsgálat 

megyei vagy országos szakértői 

vizsgálat 

Súlyosság  enyhébb, nehézség súlyosabb, zavar, fogyatékosság 

Intézménytípus többségi óvoda, általános- 

és középiskola 

− különnevelés: szegregált 

gyógypedagógiai intézmény 

− együttnevelés: többségi intézmény 

Szakember fejlesztő pedagógus sérülésnek megfelelő végzettségű 

gyógypedagógus 

− hallássérültek, látássérültek 

pedagógiája 

− szomatopedagógus, 

konduktor 

− logopédus, 

− tanulásban/értelmileg 

akadályozottak szak 

− autizmus spektrum pedagógiája 

szak  

Ellátási forma, 

óraszám 

fejlesztő foglalkozás 

1-3 óra  

Nkt. 6. melléklet  

20/2012. EMMI r. 138. § szerint 
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AZ EGYÜTTNVELÉS JOGSZABÁLYBAN RÖGZÍTETT PEDAGÓGIAI, 

SZEMÉLYI, TÁRGYI FELTÉTELEI   

 

Pedagógus kötelessége, hogy a a törzsanyag átadása, elsajátítása, ellenőrzése 

során a sajátos nevelési igényű tanuló esetében figyelembe vegye az egyéni 

fejlesztési tervben foglaltakat, együttműködjön a gyógypedagógussal, a nevelést-

oktatást segítő más szakemberekkel, a gyermek, tanuló felzárkóztatását elősegítse 

(Nkt. 62. §).  

 

Az óvodai együttnevelés során a a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve figyelembe vételével készített Pedagógiai program 

meghatározza azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, melyek figyelembe 

veszik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének 

segítését (363/2012. Korm. r. I. 2., 20/2012. EMMI r. 6. § (2), b). 

 

Az együttnevelő általános- és középiskola a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal 

kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét, az általa integrált tanuló 

fogyatékossági típusához és fokához igazodó fejlesztő programot beépíti 

Pedagógiai programjába, Helyi tantervébe. A dokumentumok elkészítésénél és a 

napi pedagógiai gyakorlatban figyelembe veszi a Sajátos nevelési igényű tanulók 

iskolai oktatásának irányelvét (20/2012. EMMI r. 7, 11. §, 32/2012. EMMI r.).  

 

Az integráló óvoda, általános- és középiskola a sajátos nevelési igényű gyermek, 

tanuló neveléséhez, oktatásához a szakértői vélemény sajátos fejlesztési feladatait, 

a vizsgálat megállapításait figyelembe véve team munkában Egyéni fejlesztési 

tervet készít a gyógypedagógus, konduktor együttműködésével, évente rögzíti a 

fejlesztés eredményességét (20/2012. EMMI r. 139. §, 32/2012. EMMI r. 2. §). Az 

egyéni fejlesztési terv tartalmáról és a fejlesztés eredményeiről a szülőt tájékoztatni 

kell.  

 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanuló számára a 

fejlesztő foglalkozásokat a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai 

nevelés és oktatás, valamint a kollégiumi nevelés és oktatás keretében kell 

kötelezően megszervezni (Nkt. 47. § (8). 
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A sajátos nevelési igényű tanulók együttneveléséhez a szakértői véleményben 

meghatározott szakkal rendelkező gyógypedagógus alkalmazása szükséges.  

 

Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat megszervezése és 

működtetése az illetékes tankerületi központ feladata (Nkt. 15. §) . A 

gyógypedagógus, konduktor kötelező tantárgyként egészségügyi és pedagógiai 

célú hablitációs, rehabilitációs foglalkozásokat tart a szakvéleményben 

meghatározott fejlesztési területek figyelembe vételével, a gyermek, tanuló egyéni 

szükségleteinek támogatására, az akadályok leküzdésére, új funkciók kialakítására 

és a környezeti feltételek optimalizálására         (Nkt. 4. § 4. a).  

A foglalkozások heti időkeretét a Nkt. 6. melléklete és a 20/2012. EMMI r. 138. §-a 

határozza meg.   

 

A nevelőtestület döntése alapján az általános iskola felső tagozatán a habilitációs, 

rehabilitációs foglalkozások legfeljebb ötven, a középfokú iskolában legfeljebb 

hetvenöt százaléka a sajátos nevelési igényű tanulók tehetséggondozására, 

tantárgyi követelmények teljesítését szolgáló felzárkóztatásra fordítható (20/2012. 

EMMI r. (5). 

 

A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához biztosítani kell 

a speciális tantervet, tankönyvet, egyéb segédletet (Nkt. 47. § (4).  

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztő játékait és nevelésük további 

speciális eszközeit a 20/2012. EMMI r. 1. melléklet V.-VI. táblázata, a sajátos 

nevelési igényű tanulók nevelő munkát segítő eszközeit a rendelet 2. melléklet III.-

IV. táblázata tartalmazza.  

 

A habilitációs, rehabilitációs foglalkozások egyéni vagy csoportos formában 

valósulnak meg az adott tanév ellátási igényeinek függvényében. Ehhez fejlesztő 

termet, mozgásfejlesztő termet, akadálymentes környezetet kell biztosítani. 

Amennyiben utazó gyógypedagógus látja el a habilitációs, rehabilitációs 

foglalkozásokat, egyeztetni kell a habilitációs csoportokban fejlesztett gyermekeket, 

tanulókat, a fejlesztések órarend szerinti időpontját, heti gyakoriságát.  
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AZ EGYÉNI ELŐREHELADÁSÚ NEVELÉS, OKTATÁS 

 

Az egyéni előrehaladású nevelés és oktatás a sajátos nevelési igényű tanuló 

számára 1-4. évfolyamon engedélyezhető, a tanuló egyéni adottságához, 

fejlettségéhez igazodó továbbhaladást biztosító nevelési-oktatási forma (Nkt. 4. § 

41.). A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója 

engedélyében meg kell határozni melyik tárgyból, melyik évfolyam utolsó tanítási 

napjáig kell a tanulónak a tanulmányi követelményeket teljesítenie. Az egyéni 

továbbhaladás különböző évfolyamokig, de legkésőbb a negyedik évfolyam végéig 

tarthat (20/2012. EMMI r. 11. § (3). 

 

MAGÁNTANULÓ – SNI, BTM 

 

Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanuló a nevelési tanácsadási feladatot, szakértői bizottsági 

feladatot ellátó intézmény szakértői véleménye alapján tanulmányait 

magántanulóként folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, 

érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges 

pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az az iskola 

gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. Az iskolában nem 

foglalkoztatott szakemberek biztosításáról 

a) a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő 

tanuló esetén a szakvéleményt kiállító a nevelési tanácsadást ellátó intézménynek, 

b) sajátos nevelési igényű tanuló esetén az utazó gyógypedagógusi, utazó 

konduktori hálózat keretében kell gondoskodni (20/2012. EMMI r. 75. § (3).  

A magántanulóként tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő 

felkészítésére az iskolának tanulónként az osztályok heti időkeretén felül átlag heti 

tíz óra áll a rendelkezésre. A sajátos nevelési igény miatt magántanulóként 

tanulmányokat folytató tanulók esetében az e bekezdésben meghatározott 

időkereten belül kell biztosítani az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, 

rehabilitációs foglalkozásokat. Az időkeret az egyes hetek és tanulók között 

átcsoportosítható (Nkt. 27. § (7).) 
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MENTESSÉGEK, KEDVEZMÉNYEK, POZITÍV DISZKRIMINÁCIÓ 

 

Követelmények hosszabb idő alatt történő teljesítése 

A sajátos nevelési igényű tanulónak az intézmény helyi tanterve, szakmai 

programja az egyes évfolyamok követelményeinek teljesítéséhez egy tanítási évnél 

hosszab időt is megjelölhet. Ebben az esetben a félévi osztályzatot a megnövelt 

tanítási idő felénél, az év végi osztályzatot a tanítási idő végén kell megállapítani 

(20/2012. EMMI r. 11. § (2), 74. § (3)  

 

Meghosszabbított felkészülési idő, eszközök felvételi vizsgán 

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanuló részére a felvételi vizsgán indokolt esetben biztosítani kell a hosszabb 

felkészülési időt, az írásbeli vagy szóbeli felmérésen biztosítani kell az iskolai 

tanulmányai során általa használt, megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével 

alkalmazkodni kell az adottságaihoz (Nkt. 51. § (5). Amennyiben a jelentkező élni 

kíván ezzel a jogával, a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó 

kérelmét és a szakértői bizottság véleményét. Az igazgató a kérelemről a döntést 

határozat formájában hozza meg. Döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok 

során a tanuló által használt, megszokott eszközök biztosításáról, az írásbeli 

dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga meghatározott 

részeinek értékelése alóli felmentésről (20/2012. EMMI r. 33. § (3). A szakértői 

bizottság szakvéleményével megalapozott igazgatói engedély alapján a vizsgázó 

számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb 

harminc perccel kell megnövelni. Ugyanezen feltételekkel a vizsgázó írásbeli vizsga 

helyett szóbeli vizsgát tehet (20/2012. EMMI r. 68. § (4) a)-c).  

 

Mentesítés kötelező tanórai foglalkozáson való részvétel alól 

Az igazgató a gyakorlati képzés kivételével a tanuló kérelmére, kiskorú tanuló 

esetén a szülő kérelmére felmentheti a kötelező tanórai részvétel alól, ha a tanuló 

egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, sajátos helyzete ezt indokolttá teszi 

(Nkt. 55. § (1). 
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Mentesítés érdemjegekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés 

alól 

 

A szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti a tanulót az 

érdemjegyekkel, osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól, e helyett 

szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő. A gyakorlati képzés 

kivételével mentesítheti az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és 

minősítés alól. Amennyiben a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel 

küzdő tanuló 2018. augusztus 31-ig a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól 

mentesítette, a mentesítés félbeszakadása nélkül, középfokú iskolai 

tanulmányainak befejezéséig egyes tantárgyakból tantárgyrészekből továbbra is 

mentesülhet (Nkt. 56. § (1) b).  

 

Értékelés, minősítés alóli mentesítés céljából indított szakértői vizsgálat 

 

Az e célból szakértői vizsgálat indítható  

a) az iskolai nevelés-oktatás első-hatodik évfolyamán az adott tanév január 31-ig 

szükség szerint bármikor 

b) ezt a határnapot követően annak a tanévnek március 31. napjáig, melyben a 

tanuló az adott tantárgy tanulását megkezdte.  

Ez időszaknál későbbi időpontban csak a kiskorú tanuló szülője, nagykorú tanuló 

kezdeményezheti a szakértői eljárást. A kérelemhez csatolni kell az érintett iskola 

igazgatójának a vizsgálat szükségességével kapcsolatos egyetértő nyilatkozatát. Az 

igazgató döntéséhez beszerzi a tanuló osztályfőnöke és az adott tantárgyat tanító 

pedagógus véleményét.  

Az iskola igazgatója egyetértés hiányában a szakértői bizottság vezetője vagy az 

általa erre kijelölt bizottsági tag – a kiskorú tanuló esetén a tanuó ésa a szülő, 

nagykorú tanuló esetén a tanuló meghallgatása után – dönt a vizsgálat 

szükségességéről vagy a kérelem elutasításáról.  A döntést határozat formájában 

írásba kell foglalni (15/2013. EMMI r. 15. § (1)-(2).  
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KÖZPONTI FELVÉTELI – SNI, BTM 

A középfokú iskola felvételi tájékoztatót készít, mely tartalmazza a sajátos nevelési 

igényű valamint a beilleszkedési, tanulás, magatartási nehézséggel küzdő 

jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályokat. Amennyiben a jelentkező 

élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésben biztosított jogával1, kérelméről a 

középiskola igazgatója a döntését határozat formájában hozza meg. A döntés 

kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat, 

rendelkezve az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott 

eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez, a munkaidő 

meghosszabbításáról, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli flmentésről 

(20/2012. EMMI r. 33. § (3). 

 

ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA JELENTKEZÉSKOR ALKALMAZHATÓ 

MENTESÍTÉSEK - SNI, BTM 

 

Ha a vizsgázót - az Nkt. 56. § (1)2 bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően 

választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában - 

mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés 

alól, akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa választott 

vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. A vizsgázó részére - a szakértői bizottság 

szakvéleménye alapján - kérelmére engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli 

beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, 

és biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt (100/1997. Kormány r. 6. § (7).  

 

 

 

 

                                                           
1 lsd. „Meghosszabbított felkészülési idő, eszközök felvételi vizsgán” címszó alatt 

2 Köznevelési törvény 56. § (1) A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a 

szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti 

a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges 
értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, 

b) a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a 
minősítés alól. 

(2) Az érettségi vizsgán az (1) bekezdés b) pont szerinti tantárgyak helyett a tanuló - a 
vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint - másik tantárgyat választhat. 
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SZAKMAI VIZSGÁN ALKALMAZHATÓ MENTESÍTÉSEK 

 

A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérelmére, fogyatékossága miatt az adott 

vizsgafeladat eltérő - szóbeli helyett írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati, 

továbbá írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati tevékenység helyett szóbeli - 

vizsgatevékenységgel, valamint az adott vizsgafeladatra a szakmai és 

vizsgakövetelményben meghatározott időnél hosszabb idő alatt is teljesíthető. 

Gyakorlati vizsgatevékenység esetén a hosszabbítás nem haladhatja meg a 

szakmai és vizsgakövetelményben előírt időtartam harminc százalékát kivéve, ha a 

szakmai és vizsgakövetelmény másként rendelkezik.  

A vizsgázó a felmentés iránti kérelmet a vizsgára való jelentkezéskor írásban 

nyújtja be a vizsgaszervezőnek. A vizsgaszervező a kérelem alapján javaslatot 

készít elő a szakmai vizsgabizottság részére. A vizsgafelmentés tárgyában a 

szakmai vizsgabizottság dönt, döntéséről határozatot hoz, amelyről a vizsgázót 

legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységének megkezdése előtt három nappal 

tájékoztatja.  

A felmentés iránti kérelmet legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységének 

megkezdéséig kell benyújtani. 

A vizsgaszervező a halláskárosodott vizsgázó kérelmére a szóbeli 

vizsgatevékenység idejére jelnyelvi tolmácsot köteles biztosítani. A vizsgázó a 

kérelmének indokoltságát köteles igazolni. (315/2013. Kormány r.  7. § (2), (4), (5), (6). 

 

INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK – INTEGRÁCIÓ 

 

Adatok továbbítása 

A gyermek, tanuló sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási 

nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó adatai a pedagógiai 

szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények között továbbíthatók 

(Nkt 41. § (8) a). A KIR adatkezelője szerinti nyilvántartás a gyermek, tanuló sajátos 

nevelési igényét, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségének tényét 

tartalmazza (Nkt. 44. § (5).  
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Alapító okirat 

A fogyatékossági típusok megadásával kijelöli a szakértői vélemény diagnózisa 

alapján mely sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók felvételét, integrált 

nevelését, oktatását köteles biztosítani.  

 

Óvodai felvételi és mulasztási napló  

 

Amennyiben az óvoda sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is ellátja, a 

megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság 

nevét, címét, a szakvélemény kiállításának időpontját és számát, valamint az 

elvégzett felülvizsgálatok, továbbá a következő kötelező felülvizsgálat időpontját 

(20/2012. EMMI r. 90. § (4). 

 

Óvodai törzskönyv  

 

Tartalmazza nevelési évenként  a sajátos nevelési igényű gyermekeket, valamint az 

október 1-jei és május 31-i állapot szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek 

számát (20/2012. EMMI r. 92. § (2) c), e). 

 

Óvodai csoportnapló 

 

Tartalmazza a sajátos nevelési igényű gyermekek számát  

(20/2012. EMMI r. 91. § (3).  

 

Beírási napló – SNI, BTM tanulók 

 

Fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító nevelési tanácsadói feladatot, a szakértői 

bizottségi feladatot ellátó intézmény nevét, címét, a szakvélemény számát és 

kiállításának keltét, az elvégzett felülvizsgálatok, valamint a kötelező felülvizsgálat 

időpontját. A beírási napló tartalmazza a tanuló sajátos nevelési igényére vonatkozó 

adatait (20/2012. EMMI r. 95. § (5), (9).  
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Törzslap – SNI tanulók 

 

Fel kell tüntetni a sajátos nevelési igényű tanuló szakvéleményét kiállító szakértői 

bizottság nevét, a szakvélemény számát és kiállításának keltét, a felülvizsgálat 

időpontját (20/2012. EMMI r. 99. § (4). 

 

Felülvizsgálat jelzési kötelezettség – SNI, BTM tanulók 

 

Az iskola minden év június 30-ig megküldi az illetékes szakértői bizottság részére 

azoknak a tanulóknak a nevét, akiknek felülvizsgálata a következő tanév során 

esedékes (20/2012. EMMI r. 95. § (6). 

 

Egyéni fejlesztési terv – SNI 

 

Formájára, kötelező tartalmi elemeire nincs jogszabályi előírás. A gyógypedagógiai 

szakmai ajánlások az óvodai korosztály számára 3-4 hónapos, az általános- és 

középiskolás tanulók esetében 5-6 hónapos időtartamot jelölnek meg. Az azonosító 

adatok mellett javasolt feltüntetni a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 

fejlettségét a megírás időpontjában, erősségeit, a szakértői vélemény sajátos 

fejlesztési feladatait, saját pedagógiai diagnosztikus mérések, tanórai és egyéb 

foglalkozások alatti megfigyeléseket. A sajátos nevelési igényű gyermekekről, 

tanulókról egy fejlesztési tervet készít az őt tanítók közössége a 

gyógypedagógus/konduktor együttműködésével. Az egyéni fejlesztési terv alapján 

biztosítható az egyéni haladási ütem, a differenciált nevelés, oktatás, az individuális 

módszerek, technikák alkalmazása a pedagógiai folyamatokban. A fejlesztés 

eredményeit évente egy alkalommal rögzíteni kell (20/2012. EMMI r. 139. §, 

32/2012. EMMI r. 2. melléklet 1.5.). 

 

Egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs egyéni fejlődési 

lap 

 

A fejlődési lap külíve (Tü. 356. r. sz.Pátria nyomda) tartalmazza a sajátos nevelési 

igény diagnózisát, a szakértői vélemény főbb megállapításait, a habilitációs ellátást 

biztosító intézmény típusát és adatait, a szakszolgálati fejlesztés adatait és 
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tanévenkénti bontásban a sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztésének igazolását, 

a fejlesztő gyógypedagógus(ok), konduktor nevét.  

A fejlődési lap betétíve (Tü. 357 r.sz. Pátria Nyomda) az egyéni és csoportos 

fejlesztések dokumentálására szolgál. Vezetése a gyógypedagógus, konduktor 

feladata. A habilitációs csoport tagjainak feltüntetése mellett jelezni kell a fejlesztési 

területet az alábbi diagnózisok alapján: 

− pszichés fejlődési zavar – F81 (tanulási zavar, F82 motoros funkciók fejlődési 

zavara, F83 kevert specifikus fejlődési zavar, F90 hiperaktivitás, figyelemzavar) 

− nyelvi fejlődési zavar – F80 

− autizmus spektrum zavar – F84 

− mozgásfogyatékosság – G, M, Q kezdetű kódok 

− érzékszervi fogyatékosság – H kódok 

− értelmi fogyatékosság F70, F71 

Szakmai együttműködési megállapodás 

 

Az integráló intézmény (óvoda, iskola) és az utazó gyógypedagógust, konduktort 

biztosító egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény között jön létre. 

Tartalmazza a fogadó intézmény/pedagógus és az EGYMI/utazó gyógypedagógus 

feladatait, kötelességeit, az adminisztrációs teendőket, az együttműködés tartalmát.  
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„A gyerekek olyanok, mint a pillangók a szélben: 

egyesek magasabbra szállnak, mint mások, 

de mindegyikük a legjobb tudása szerint repül, 

miért hasonlítanánk hát össze őket? 

Mindegyik más. Mindegyik különleges. 

Mindegyik gyönyörű!” 

 

 
 


